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 ایرانیاران گرامی و دوستان ارجمندم، درود برشما 

چندی پیش نازنین یاری در یک گفتگوی تلفنی بمن گفت که برخی دیگر از یاران از من 

که این روزها در میان دشمنان جمهوری اسالمی  بیدادرنجیده اند که چرا با چکامه ی 

فرازهایی از  !!.. می کند مخالفت کرده و در پخش و گسترش آن همکاری نکرده ام بیداد

 ...پاسخی را که به این یار گرامی داده شد دوست دارم که با شما نیز در میان بگذارم

 

 ....دوست بسیار ارجمندم

 !!مخالفت کرده ام بیدادمن خرده گرفته اند که چرا با کار  گفتید که برخی از یاران بر

 ...چیز دیگر همراهی نکردنچیزی است و  مخالفت کردننخست بگویم که 

 !!...م؟؟همراهی نکردبیداد من با ولی چرا 

چه گوینده باید دید که !!.. هورا کشیدهر کس که سخن درشت گفت نباید برای بباور من 

 !!..است پنهان انگیز خودشورزهری در ساندویج سخنان درشت و 

از همین گونه سخنان درشت و  پیش از پیروزی انقالب مگر خمینی در روزهای

  !!..شورانگیز نمی گفت؟؟

از مردم ساده اندیش  مگر خمینی با همین گونه سخنان شور انگیز نبود که میلیونها تن

 !!..را به خیابانها کشید تا بدست خود خانه ی خوبشان را به آتش بکشند ایران را

در آن روزها با ند، ه اآمد شور به بیداد ی سخن گفتنز با شیوه ومگر همین کسان که امر

  !!..میهن را برباد ندادند؟؟ بیدادگرانهنیامدند و  شورسخنان شورانگیز آیت هللا خمینی به 

کرد و دل به  پفسخنان شورانگیز چراغ خرد را اینگونه براستی چرا باید با شنیدن 

 !!.. ؟؟ها سپردیاوه اینگونه 

مگر مسعود رجوی و مریم رجوی و عبدالکریم سروش و اکبر گنجی و محسن سازگارا و  

 !!.. دکتر محسن کدیور سخنی جز این می گویند؟؟

یکی در درون کشور و در چنگ  های میهن اند و اینبرون از مرزآنها  شاید بگویید که

 : آنگاه خواهم پرسید !!..دشمن است

به مرگ یا زندگی در دادگاهی که ؟؟ مگر نبودایران مگر خسرو گلسرخی در   -1

!.. خته ام؟؟آمو حسینمن کمونیسم را از موالیم  : نگفتاش می انجامید 

بکار گیرند را همان روز هم هزاران زن و مرد ایرانی بی آنکه خرد خود مگر

و هنوز هم بسیاری از خرد  هورا نکشیدندخرد باخته ی ایران ستیز برای آن 

  ؟؟هورا نمی کشندبرایش باختگان 

 !از همین دست سخنان نمی گفتندمگر دهها هزار جوان مجاهد در درون مرز  -2

 !!..و مگر همه کشته نشدند؟؟

مگر جمهوری اسالمی درون مرز و برون مرز می افزون بر اینها،  -3

 ..!!شناسد؟؟

 -منوچهر فرهنگی –دکتر فریدون فرخزاد  –مگر دکتر کوروش آریامنش   -4

شاپور بختیار  –تیمسار اویسی  –شهریار شفیق  –قاسملو  عبدالرحمان دکتر

در برون از مرزهای  ایران سوز ن  ا تن دیگر بفرمان بزرگ عمامه داراو دهه

 !!.. کشته نشدند؟؟ میهن
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برای رهایی میهن از اهریمنی رایات آخوند را باید آنان را که در درون میهن چپس 

 !!...برتر شمرد؟؟مبارزه می کنند از پیکارگران برون مرز 

و  می رزمندبا بیخ و بُن این حکومت اهریمنی  های میهنمرزاز مگر آنان که در برون 

 !!..را دو روی یک سکه می نامند با جان خود بازی نمی کنند؟؟ هللا و اهریمن

و امروزه جان خود  ه مگر همه ی دار و ندار خود را در راستای این مبارزه از دست نداد

 !!.. در دست نگرفته اند؟؟ ای د بازیچهرا نیز مانن

 

هم ، اگربر مردم ما چیره کردند،  عزیزاسالم ران اسیه روزگاری که کارگزپس از اینهمه 

 است اسالم که استین این سرزمین رادشمن ر همما هنوز اندیشمندان میهنان، بویژه 

این بینشوران  خرد  و بر  گریستاخته اند، آنگاه باید به روزگار ما مردم ایران ننش

 !!...خندید

دروغ مصلحت آمیز به از بسیار گرامی، من با این سخن سعدی که می گوید  ... دکتر

 ...روی همراه نیستم به هیچ!! راست فتنه انگیز

ا باشد اگر بن پس  !! خود دارد فراسویمصلحتی در  دروغی،   من بر این باورم که هر

 از این رو من !!دروغ بگوید تا شام از بام باید ،دروغ بگویدبرای هر مصلحتی که آدمی 

نگاه  مصلحتمی دانم و در اینجا نیز به  دروغ مصلحت آمیز بهتر ازرا  یزراست فتنه انگ

 و درستراست ، من آنچه را که یاران از سخنان من خواهند رنجید ی ازهکه گرو نمی کنم

را، بویژه آنجا که پای  میهنم در  راستیگویم و  میبرای ماندگاری در تاریخ می دانم 

یار گرامی  بنا بر این با دلیری به شما... ریدسر نخواهم بُ  مصلحتمیان باشد در زیر پای 

هللا و رسول و قران و  ،بزرگترین دشمنان ایرانمی گویم که دل و دیگر یاران رنجیده 

  !!..م زمان اندو اماعلی  و عمر و ابوبکر و عثمان و حسن و حسین 
و برخی از آنان از این سخن می رنجند، اگر این سخن از سوی یاران پذیرفته نمی شود 

 !!..گریستمردم ایران باید به روزگار ما  خواهم گفت که یکبار دیگر آنگاه 

در دل ساده دالن آفرید چه گفته است که اینهمه سینه که اینهمه شور  بیداد اینک ببینیم این

 :کنندبرایش چاک می 

آغاز می کند تا  بسم هللا الرحمان الرحیمبا  شیوه ی آخوندها سخن را در نخستین گامه به 

نمی کند، بلکه در گراماگرم شور و  را نشان دهد، ولی به این بسنده دین و باور خود

می  علیرا بسوی  به شورآمدگاننگاه  ،درست به شیوه ی آخوندهاکه پدید آورده خروشی 

  :کشاند که

 ای عزیزحیدر کرارم من در طریق 

 

است برای علی، بدین ترتیب می خواهد به مردم ایران بباوراند که تنها  رنامیف حیدر کرار

  !!..است که ماییم موالیبر  علی والیتراه رهایی از هر گونه تیره روزگاری همان 

ولی من چرا باید  !!..گوارای جانشان باشد و بماندند باورمی ها را آنان که این یاوه ! خب

 !!..با چنین یاوه ای همراه باشم و در پخش و گسترش آن بکوشم؟؟

 

 : می کند کهبه آخوند ها  مردم ساده دل، روپس از به شور آوردن 
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 شمشیرهای کهنه ی خود رها کنید

 حیا کنیداز ذولفقار شاه والیت 

 

مردم آن آن به خون  عربستان را با خاکشیری است که علی سراسرذولفقار همان شم

سد تن یهودی را سر برید  دینه بیش از هفتو تنها در یک روز در م آغشته کردسرزمین 

یده ها همخوابگی کند، سر برشب با زن زیبای یکی از آن  بتواند همان بر اسالممتا پیا

انداخته راه اینهمه داد و بیداد بیداد مگر آخوند ها راهی جز راه علی رفته اند که این ! ُخب

 !!..؟؟است

 : می گوید

 بیشک اگر تیغ شما ذولفقار بود

 هر چهار فصل سال همیشه بهار بود

 

آخوند ها و مجاهدین  آیا این همان سخن یاوه ای نیست که همه یبسیار گرامی، ....  دکتر

  !! خلق و ملی مذهبی ها می گویند؟؟

 !! ؟؟گویندمگر مجاهدین خلق همین سخن را با واژه های دیگر نمی 

نکشیم که سی و  خلق اگر بنا است برای اینگونه یاوه ها هورا بکشیم چرا برای مجاهدین

 !!..دارند؟؟آوارگی را بدوش رنج چند سال است کوله بار 

در این سروده چه گفته است که مجاهدین در چهل سال گذشته نگفته  بیداد اینبراستی 

 !!...اند؟؟

و درکجای این جهان پهناور دیده شده است که تیغ های خونچکان  ،در کدام بخش از تاریخ

ریزش  این چگونه بهاری است که در زیر... هر چهار فصل سال را بهار کرده باشند؟؟

اینهمه یاوه پردازی و دروغ !!.. ر فصل سال پدید خواهد آمد؟؟در چهاخون از تیغ ذولفقار 

 !!...  هن برای چه؟؟سرهم کردن برای به بیراهه کشاندن جوانان می

، مگر مجاهدین حرمت قران دعا کننداو که مردم ایران را بر می انگیزد که برخیزند و به 

سر کار بر کنند و مردم جهان را  یدعا نم حرمت قرانبه  موکراتیکاسالم دبنام خلق 

 نگذاشته اند؟؟ 

و اعدام تش کشیدن و به آو سنگسار کردن کشتن و سر بریدن  همان حرمت قران مگر

 !!..؟؟ستکردن نی

 ...!!؟؟نیست شمردنحرمت قران زنان را در ردیف حیوانات مگر

و بهره ی زنان را از مرده  ،مگر این قران نیست که گواهی دو زن را برابر یک مرد

 !!...مردان می داند؟؟بهره ی مادر نیم  وریگ پدر

ی شرک و دشمن خدا مم  و زرتشتیان را مگر این قران نیست که که یهودیان و مسیحیان 

 ..؟؟شمارد

هر کجا کفار را یافته بکشید و از  ...مگر این قران نیست که امر به کشتن کفار می دهد؟؟

 !!..میان آنها دوستی نگیرید
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مگر این قران نیست که به مرد پروانه می دهد که چهار زن عقدی داشته باشد و هر 

عقدی دیگر بخانه  ر بیندازد و چهار زنکهنه شده دو زمان خواست آنها را مانند جامه ی

 ...داشته باشد؟؟ متعهببرد و بیشمار زنان 

مگر این حرمت قران نیست که امروزه میهن ما را به یک روسبی خانه ی بزرگ تبدیل 

 !!..کرده است

که به هللا و رسول ایمان نمی هر که از اهل کتاب با : مگر این قران نیست که می گوید

مین را با خون ز .. ا که هللا و رسول حرام دانسته حرام نمی دانند بجنگیدآورند و آنچه ر

تش به آرا ید و خانه هاشان دست و پایشان وارون یکدگر ببر ...کافران رنگین کنید

 !!...آنها را از شهر و دیار خود بتارانید ...بکشید

باید پرسید که مگر  دل رنجیده اینک از این یاران !! این است رمت قرانح  اگر ! بخُ 

و   علیذولفقاربا می خواهد  بیداد چه کم گذاشته اند که اینک این حرمت این  ها ازآخوند

 !!.. تراندآن را در ایران بگس راه حیدر کراردر 

کردند و  دستیازیمگر کسانی که در زندانهای جمهوری اسالمی به زنان و مردان ایرانی 

 ...!!؟؟دعا نمی کنند حرمت قرانمی کنند، پیشاپیش به 

و فاطمه ی کبرا و دار و دسته  حیدر کرارمگر جوانان مردم را از باالی بام دانشگاه بنام 

 ...نمی اندازند؟؟ هابر کف خیابانشان 

 ...یا بر دار نمی کنند؟؟مردم را تیرباران  علیفقارذل و بیادهللا  ممگر با یاد و نا

با گفتن بسم هللا رحمان  نمی کنند وزنان را تا نیمه در خاک فرو  حرمت قرانمگر به 

 ..به سنگسار نمی بندند علیولفقارذرحیم و در پرتو 

 –دروغگویی  –دزدی  –آدمکشی  : حرمت قران یعنیندانسته است که امروزه چه کسی 

 –در کشی پ –برادر کشی  –تقیه   -ریاکاری  –روسبیگری گسترش  –پیمان شکنی 

 ..ه های هفت ساله تجاوز مردان پنجاه ساله به دختربچ -خوار شمردن زن –فرزند کشی 

 ...این است قران و حرمت قران

مرا به اینگونه یاران نیازی ، خواهند رنجیدمن نگران این نیستم که برخی از یاران از من 

برابر ایران بها ، من خدا را نیز در برای من میهنم بیش از همه چیز ارزش داردنیست، 

 .نمی دهم، هر که گوش دارد بشنود

 پاینده ایران، نابود باد بیخ و بن خرافه پرستی

 هومر آبرامیان

 


